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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lingkup 

usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan 

tabungan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan serta penempatan 

dana berdasarkan prinsip syariah (Hamidi, 2017). 

2. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan 

yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas dan laporan lain 

serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan, disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan 

yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya: informasi keuangan 

segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan 

harga (Mentari dan Subagio, 2016). 
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3. Pembiayaan  

Pembiayaan merupakan pendanaan diberikan oleh suatu pihak 

bank kepada lain atau nasabah untuk membantu kebutuhan nasabah untuk 

membantu kebutuhan nasabah dalam bentuk konsumtif atau investasi 

melalui akad yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Dengan kata 

lain, pembiayaan adalah pendanan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan alternatif bagi 

nasabah untuk jangka panjang atau pendek dan tentunya tidak ada riba 

dalam proses akad pembiyaan (Kusumawati, 2017). 

4. Analisis Laporan Keuangan 

Rasio menggambarkan suatu hubungan matematis antara suatu 

jumlah dengan jumlah yang lain. Penggunaan alat analisis berupa rasio 

dapat menjelaskan penilaian baik dan buruk posisi keuangan pada 

perusahaan, terutama bila angka rasio ini dibandingkan dengan angka rasio 

pembanding yang digunakan sebagai standar. Analisis rasio keuangan 

merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang 

lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan 

komponen yang ada di antara laporan keuangan (Andreas, 2013). 

5. Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu 

dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen 
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dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas disini dilihat dari 

laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. 

Kebijakan yang diambil perusahaan dalam menentukan laba dapat dilihat 

dari tingkat profitabilitasnya (Rene, 2016). 

6. Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas merupakan rasio digunakan untuk mengukur 

kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat 

waktu. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah hutang jangka pendek, rasio 

ini juga digunakan untuk mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan 

terganggu bila kewajiban jangka pendek segera ditagih. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya saat 

jatuh tempo. Perusahaan dikatakan likuid apabila mampu menjadikan aset 

menjadi kas tanpa penurunan nilai, sehingga perusahaan dapat segera 

membayar kewajibannya agar dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas 

perusahaan (Saifi, 2018). 

7. Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber daya yang ada seperti penjualan, kas, modal, dan 

jumlah karyawan. Return On Assets adalah salah satu Rasio Profitabilitas, 

rasio ini sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis (Romdhoni, 2015). 
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B. Penelitian Terdahulu 

Ariyanti et al. (2016) menyatakan bahwa piutang koperasi karyawan 

PT. Ecco Indonesia berdasarkan standar kredit masih kurang efektif, 

ditandai dengan kurangnya kebijakan koperasi dalam menentukan standar 

kredit, persyaratan kredit, dan kebijakan piutang atau penagihan piutang, 

hal ini sangat mempengaruhi likuiditas dan rentabilitas koperasi. Dari hasil 

perhitungan Current Ratio periode 2012-2014 likuiditas koperasi 

mengalami penurunan, sedangkan untuk tingkat Rentabilitas Ekonomi dan 

Return On Invesment koperasi mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan 

kurangnya kebijakan koperasi dalam melakukan penagihan piutang. 

   Aditya dan Surono (2015) menyatakan bahwa Rasio Aktivitas 

perusahaan CV Walet Sumber Barokah mengalami penurunan. Piutang 

perusahaan ditargetkan setiap tahun adalah 12%. Namun piutang yang 

dikelola perusahaan dari 3 tahun terakhir belum mencapai target. Hasil 

yang diperoleh perusahaan mengelola piutang pada tahun 2012-2014 tidak 

efektif. Perusahaan CV Walet Sumber Barokah menetapkan jangka waktu 

kredit yang diberikan kepada pelanggan untuk melunasi piutang paling 

lama 30 hari. Disamping itu, dari tahun 2012 umur rata-rata pengumpulan 

piutang memperoleh 71 hari, tahun 2013 meningkat menjadi 75 hari, dan 

tahun 2014 meningkat kembali sebesar 95 hari. 

Lidia Fitriani et al. (2015) Berdasarkan hasil perhitungan tingkat 

Pengelolaan  Piutang PT Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru 

diketahui bahwa piutang perusahaan berubah menjadi modal atau kas 
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dalam satu tahun, pada tahun 2011-2014 tingkat perputaran piutang 

perusahaan mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas 

pengelolaan piutang perusahaan kurang efektif, dikarenakan dalam satu 

tahun perusahaan harus menghasilkan kas atau modal kembali minimal 

12%. 

Pada penelitian sebelumnya hanya meneliti satu objek penulis 

membandingkan pengelolaan piutang pada dua objek yaitu PD. BPR Bank 

Jogja dan BPRS Bangun Drajat Warga, penulis juga menambahkan Rasio 

Profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin, net profit margin, dan 

return on assets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


